
  السالم اصل يف االسالم. هل انت تدرى؟ ام هذه رمية من غري رام ؟؟ الشيخ :

  ندرى ان ال أصل هلا . السائل :

  طيب الزم ما تدرى   - يضحك-  الشيخ :

  باليمني ؟؟ عن شرب الدخان بالشمال وإال السائل :

  ليس بأحدمها .  الشيخ :

  يعىن هو يشرب ورفض اال اليمني كذلك فما رأيكم فيه؟ السائل :

  مصيبة على اخرى   الشيخ :

  يعىن الزم يشرب بشماله اذا كان وال بد ؟؟ السائل :

  حنن ما نقول الزم يشرب بشماله. الشيخ :

  ان كان وال بد ؟ السائل :

  الزم ما يشرب . الشيخ :

  ليب : فيه نقطة عند اخونا كمال شيخنا بالنسبة للكالم السابق احل

  بالنسبة اليش ؟ الشيخ :

  حول موضوع السالم  السائل :

  يتفضل الشيخ :

جزاك اهللا خري اخونا القى السالم وحضرتك رديت عليه وقلت له ال اصل هلا يف االسالم ، حنن عارفني  السائل :

ع الشريط يعىن ممكن يستغرب هذا االمر فلو حضرتك وضحت جزاك اهللا ملاذا حضرتك قلت له كده والذي يسم

خريا الن الذى يسمع الشريط ما يدرى فيه ايه بالظبط ما عارف إنه كان يف سالم كأن واحد داخل من برة 

  ويقول السالم عليكم .

  كالم سليم فقط ما ادرى ان كان الشريط يسجل  الشيخ :

  نعم  السائل :

ريط لنرى .  ألنه اتفقنا او تعلمنا انا وصاحيب هذا ابو امحد ابو ليلى عملية الرتقيع اآلن اذا  مسعنا الش الشيخ :

  -يضحك - كان فيه شيء نرقعه ان شاء اهللا 

  اتفضل شيخنا السائل :

ان احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده اهللا  الشيخ :



مضل له ، ومن يضلل فال هادى له واشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شريك له واشهد ان حممدا عبده فال 

ورسوله. بني يدى هذه اجللسة اليت اجتمعنا فيها لإلجابة عن االسئلة اليت قد تبدو للجالسني معنا فيها ابتدأ احد 

م فقلت وعليكم السالم ، وال ادرى ان كان ملثل اخواننا سؤاال له بقوله وهو جالس معنا يف الس بالسالم عليك

هذا السالم اصل يف االسالم . واردت من هذا الكالم كما هو واضح جلميع احلاضرين يف اجللسة ما قد خيفى 

على الغائبني عنها ،ولفت احد اخواننا احلاضرين نظرنا اىل انه ينبغى التعليق على مثل هذا الكالم خشية ان 

الذهان اليت مل حتضر اجللسة خالف ما قصدته فشكرنا له هذه اللفتة ولذلك قلت موضحا ان يتبادر اىل بعض ا

باإلكثار منه وهو الذى عرب  -وان كان قد امر الشارع احلكيم يف غري ما حديث صحيح -السالم يف االسالم 

ىل عنه قال :قال كما جاء يف صحيح مسلم من حديث اىب هريرة  رضي اهللا تعا  ( افشوا السالم )عنه بقوله 

( ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، وال تؤمنوا حتى تحابوا. أفال أدلكم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 

وكذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث آخر الذى  شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السالم بينكم )

( السالم اسم من أسماء اهللا وضعه في عليه السالم قال:  اخرجه االمام البخاري يف كتابه االدب املفرد ،انه

فهذا احلديث والذى قبله وما ىف معنامها فيها احلض البليغ على االكثار من القاء  االرض فافشوه بينكم )

السالم على املسلمني . ولقد كان السلف حريصني كل احلرص على تنفيذ مثل هذا االمر النبوي الكرمي، كما 

أ االمام مالك وغريه عن نافع موىل عبد اهللا بن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما انه كان يقول ملواله نافع جاء يف موط

يقول نافع : وانا اعلم انه ليس له حاجة يف السوق ولكنه يريد كلما لقى انسانا ان يلقى  " هيا بنا اىل السوق ": 

حتى تؤمنوا، وال تؤمنوا حتى تحابوا. أفال أدلكم على ( ال تدخلوا الجنة عليه السالم حتقيقا هلذا االمر العظيم 

وكان من تفاصيل هذا االمر بإفشاء السالم من اقوال  شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السالم بينكم )

( إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم؛ واذا خرج فليسلم؛ فليست الرسول عليه السالم االخرى انه قال مثال 

ومعلوم ان من حق املسلم على املسلم كما جاء يف الصحيح مخس وىف رواية ست  ى )األولى أحق من األخر 

وكثري من املسلمني احلريصني على تطبيق احكام الشرع  حيافظون على هذا   ( اذا لقيته فسلم عليه )وذكر منها 

حينما يفارق بعضهم احلق اال وهو القاء السالم حينما يلقى املسلم او املسلمني ، ولكن كثريين منهم جندهم  

فاذا  ( ليست األولى أحق من األخرى )بعضا ال يفارقوم بإلقاء السالم، والرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول 

دخل الداخل اآلن اىل هذا الس فعليه ان يقول السالم عليكم ، مث اذا خرج لقضاء بعض احلاجة فعليه ان 

( ليه ان يقول السالم عليكم ،كل هذا حتقيقا وتطبيقا هلذا احلديث يقول السالم عليكم ،فاذا عاد اىل الس فع

هذا االكثار من  إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم؛ واذا خرج فليسلم؛ فليست األولى بأحق من األخرى )



 القاء السالم كلما دخل الس يكاد ان يكون مفقودا ان مل اقل يف كل البالد االسالمية، فال اقل من ان اقول يف

جل البالد االسالمية ،اما واذا خرج ايضا هذا مفقود اكثر واكثر . فهذا احلديث اذا دخل واذا خرج هو من تبيان 

لقد وصلت عناية الرسول صلى اهللا  ( افشوا السالم بينكم )الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف ذاك النص العام 

ابه عليه السالم عليه السالم كما جاء يف السنن من عليه وسلم ووصل اهتمامه إلفشاء السالم انه كان يلقي اصح

حديث عبد اهللا ابن مسعود رضي اهللا تعاىل عنه انه ملا رجع من احلبشة وكان من املهاجرين اليها جاء اىل النيب 

.. وأقف  " فلم يرد على السالم ، فأخذين ما قرب وما بعد "صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلى فسلم عليه قال : 

يال لنلفت النظر اىل انه كان من املشروع يف اول االسالم ليس فقط ان يلقى املسلم السالم على املصلي ، هنا قل

بل و ان يرد املسلم عليه وهو يصلى السالم لفظا .ولذلك اشارة هلذه احلقيقة قال ابن مسعود رضي اهللا تعاىل عنه 

م ومل يتلق منه اجلواب باللفظ يف الصالة عظم عليه ملا جاء من احلبشة وبادر النيب صلى اهللا عليه وسلم بالسال

االمر وظن انه ارتكب خطأ مع النيب صلى اهللا عليه وسلم النه كان بسبب هجرته بعيدا عنه صلى اهللا عليه واله 

.. كناية عن انه صار يفكر  " فأخذين ما قرب وما بعد "وسلم .فعرب عن ما دار ىف خلده من ظن فعرب بقوله 

ماذا فعلت؟ ماذا اخطأت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ حيث مل يرد على السالم . ومعلوم قوله ويقدر ترى 

والرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يرد عليه  ( واذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها او ردوها )تعاىل يف القرآن : 

" فأخذين ما قرب العرتاض لذلك قال  السالم ،وىف مثل هذه احلالة يعلمون ان عدم الرد فيه شىء من النخل وا

( ان مث زال ما كان جال يف نفسه حينما انتهى الرسول صلى اهللا عليه وسلم من السالم وقال له  :  وما بعد "

فإذن هذا احلديث كان جوابا لذاك  اهللا يحدث في امره ما يشاء ، وانه قد احدث ان ال كالم في الصالة )

النه كان  " فأخذين ما قرب وما بعد "مسعود حينما قال او عرب عنه بقوله قال  التساؤل الذى جرى يف نفس ابن

معلوما لديه ان رد السالم من املصلى باللفظ كان معهودا وكان واجبا فبني له الرسول صلى اهللا عليه وسلم ان 

املسلم على  هذا احلكم املعهود عندك قد حدث يف االسالم حكم جديد اال وهو ال كالم يف الصالة . فقول

املصلى: السالم عليكم واجلواب عليه لفظا اعتربه الشارع احلكيم كالما ،وهذا يبطل الصالة كما هو معلوم يف 

احاديث اخرى لسنا االن بصددها . فاملقصود ان النيب صلى اهللا عليه وسلم اقام مقام رد السالم لفظا االشارة 

ما حديث ان النيب صلى اهللا عليه واله وسلم كان اذا سلم  ولذلك جاء يف غري - بالنسبة ملن يصلى- بالسالم 

عليه اصحابه رد عليهم اشارة .هذا هذا هو البديل عن الرد للسالم لفظا كما ذكرنا يف حديث ابن مسعود انفا ، 

ا اول فجاء يف رواية يف حديث ابن مسعود املذكور انفا انه ملا مل يرد عليه السالم لفظا اشار اليه هكذا برأسه .هذ

حديث فيه رد السالم اشارة ، حديث آخر مثل هذا ان النيب صلى اهللا عليه وسلم ارسل جابر بن عبد اهللا رضي 



اهللا تعاىل عنه ىف حاجة له فلما رجع القى السالم على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلى اشارة ايضا برأسه 

واوضح منه حديث عبد اهللا بن عمر بن   -  حديث جابر -هذا احلديث رواه مسلم ىف صحيحه-واوضح منه

اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنهما:  ان النيب زار االنصار يف مسجدهم يف قباء ، فتوافدوا عليه ، فكانوا اذا دخلوا 

" فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يرد عليه وجدوه قائما يصلى فالقوا عليه السالم وهو يصلي، قال ابن عمر : 

" كان جيعل بطن كفه اىل االرض ، فسئل احد رواه هذا احلديث :كيف كان يشري ؟ قال :  بيده "السالم اشارة 

يقول املسلم السالم عليكم فيفعل هكذا . الشاهد ان القاء السالم على املصلي هو من  وظهرها اىل السماء "

املصلى مل يلغ وامنا الغى او حىت السالم عن  ( افشوا السالم بينكم )بيان الرسول عليه السالم لتلك اجلملة 

نسخ رد املصلى باللفظ وحل حمله االشارة باليد ، ذلك من متام افشاء السالم . اذا عرفنا هذه احلقيقة  ليس 

سالما اكثر مما بينه الرسول عليه السالم يف مثل هذه  -وعليكم السالم  - هناك جمال ألى ملسلم ان حيدث 

الم بينكم . مثال :وهذا امر واقع جيب االنتباه له خبالف ما وقع يف أول هذه االحاديث املفصلة لقوله افشوا الس

اجللسة  ألنين ألول مرة امسع هذا السالم الذى ال اصل له يف االسالم واما الذى سأذكره االن فهو كثري وكثري 

وان جاء يف غريهم  -يكاد ينطبق عليهم قوله تعاىل  - اقول واعىن ما اقول - جدا حىت ان الذين يفعلونه يكاد 

. ما هو ؟؟ اذا دخل الداخل فمن متام التحية املصافحة كما تعلمون فهو (( يحسبون انهم يحسنون صنعا )):- 

هكذا    ...يدخل ويقول السالم عليكم ،السالم عليكم ،السالم عليكم ،السالم عليكم، السالم عليكم 

هذا من احملدثات يف الدين . - وعليكم السالم - لسنة سالمات بعدد اجلالسني يف الس ،هكذا ال أصل له من ا

الن الداخل حينما يدخل ويقول السالم عليكم هكذا كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم اذا دخل الس  سلم 

وجلس حيث انتهى به الس ، وان تيسر مع هذا السالم الواحد ان يصافح  - وعليكم السالم  -سالما واحدا 

ني يف الس فذلك بال شك من متام السالم . وقد جاء يف بعض املسانيد او السنن قول كل واحد من اجلالس

اذا عرفنا هذه احلقائق  " ما لقينا رسول اهللا اال وصافحنا "احد الصحابة وظين انه ابو ذر رضي اهللا تعاىل عنه :  

اذا اراد ان يوجه سؤاال فليس من  االجيابية واحلقائق السلبية حينئذ نعرف ان اجلالس يف الس او يف املسجد

هديه عليه الصالة والسالم ان يقول للمسئول السالم عليكم وهو قد قام بالواجب حينما دخل الس وجلس 

فيه ، وهو بطبيعة احلال حينما يسلم ويوجه السؤال ال يريد ان يوىل االدبار ألنه يريد ان ينتظر جواب السؤال . 

  هذا السالم مرة اخرى. فاالن اذن تبتديء سؤالك بالدخول اليه مباشرة .هلذا ال ينبغي ان يقع مثل 

  ما هو حكم القاء السالم من الداخل على املصلى واملصلني ؟ السائل :

  هذا االصل الشيخ :



  االصل السائل :

  أي نعم اتفضل . الشيخ :

 يف احلديث الثاين أشار بيده فهل ذكرت ان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف بداية االمر اشار برأسه مث السائل :

  االشارة بالرأس منسوخة ام بقيت على االصل  ؟ -يعىن -نفهم ان 

ال ليس هناك نسخ . النسخ كما ال خيفى على طالب العلم من أمثالنا يكون عند وجود التعارض اما  الشيخ :

من اختالف التنوع وليس من اختالف " هذا حينما ال يكون هناك تعارض وامنا كما يقول ابن تيمية رمحه اهللا : 

. بل انا اقول ان هذا التنويع الذى شرعه الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف رد السالم ىف الصالة فيه  التضاد "

حكمة بالغة الن االشارة بالرأس ألطف وأليق باملصلى الذى قد أمر بقوله عليه السالم كما جاء يف صحيح 

وسلمنا اشرنا  - ورأى النبي -( كنا اذا صلينا ضي اهللا تعاىل عنه :  قال : مسلم من حديث جابر ابن مسرة ر 

وهذا الذى يهمنا  - وىف رواية  بأيدينا فقال لهم ، ما لى اراكم رافعي ايديكم كأنها اذناب خيل شمس ؟ )

ويقول السالم فمعىن الرواية امنا يكفى احدكم اذا سلم على أخيه ان يلتفت ميينا   ( اسكنوا في الصالة ) -االن

 ( اسكنوا ففي الصالة. )عليكم ورمحة اهللا ويسارا السالم عليكم ورمحة اهللا، لكن الرواية االخرى هي الشاهد 

( اسكنوا في الصالة. أي ال تتعاطوا يف الصالة حركات ال تليق وال تتناسب مع اخلشوع و السكون يف الصالة 

ضطر او كان حباجة ما ان يأيت حبركة ما وهو قائم بني يدى اهللا وحينئذ فمن القواعد الشرعية ان املسلم اذا ا )

تبارك وتعاىل  فينبغي ان يأيت بأقل من احلركة مما حيقق له قصده ورغبته. وأنا اتصور اآلن أن رجال يصلى اقبل 

بالرأس  الرجل اليه من القبلة وقال السالم عليكم ما يف داعى يعمل له هكذا باملروحة يرفع يده  ،وامنا اشارة

وانتهى االمر . كما انه العكس متاما اذا دخل رجل من وراء الصفوف وقال السالم عليكم ما يكفى انه يرفعه يده 

ويعمل هكذا ، يرفع العلم حىت يفهم ان السالم قد وقع يف حمله مشروعا وحنن قد اجبناك عنه برفع االشارة املعربة 

هى االشارة بالرأس واالشارة باليد حملها املناسب للصالة .بقى واملفصحة . فإذن لكل من السنتني الفعلتني و 

  عندك شيء ؟

  بقي عندي سؤال .. السائل :

كما ان البدء بالسالم يف اول السؤال ليس له اصل يف االسالم  نرى بعض االخوة يبدأون بالصالة على   السائل :

النيب  او كل سؤال يبدأ به باحلمد والثناء على  النيب صلى اهللا عليه وسلم عندما يبدأ سؤال يدخل يف الصالة على

  اهللا تعاىل  هل هذا له اصل يف السنة  ؟؟

  بني يدى السؤال؟  الشيخ :



  بني يدى السؤال. السائل :

  ال، ليس له اصل . الشيخ :

  جزاك اهللا خري . السائل :

 مقتنع برأي للشيخ بن العثيمني وشيخنا يبدو طبعا من أجل البحث العلمي نستفيد اخونا وليد يعىن ...احلليب : 

ان مثل هذه القضايا عرفية يعىن ينظر فيها للبيئة اليت الناس يكونون فيها او ما يتعارفون عليها يعىن  حىت مثل 

او شيء من هذا .  من باب الفائدة  -الغرتة اليت يسموا-الثوب هذا أو القميص اىل نلبسه او مثل العمامة 

  يعىن ..

مسعت حبثا حول حض الرسول صلى اهللا عليه وسلم على خمالفة املشركني ، وان خمالفة املشركني لعلك  الشيخ :

  هي غري التشبه بالكفار؟

  نعم السائل :

اقول لعلك مسعت او درست او قرأت او أي شيء قلته فمقبول منك . يعىن هناك قضيتان القضية  الشيخ :

ذا كان عنده شيء من الثقافة الشرعية  اال وهى التشبه الكفار، االوىل :اعتقد انه  ال ختفى على مسلم وخباصة ا

  هذه مسألة معروفة لديكم اليس كذلك ؟ 

  بلى  السائل :

  لكن فيه مسألة اخرى وهى  مسألة خمالفة املشركني .عندك فكرة عنها ؟ الشيخ :

  خمالفة املشركني؟؟ السائل :

  ما ليس هلم خرية يف ذوات انفسهم عندك فكرة؟ايه .يعىن يف عادام يف تقاليدهم حىت ىف  الشيخ :

  واهللا عندي شىء من الفكرة. السائل :

  يقنعنا منك القليل منها فهاا. الشيخ :

وو اهللا يعىن فيما يبدو وىف ما مر علي من قراءيت لكتاب شيخ االسالم اقتضاء الصراط املستقيم وغريه  السائل :

 -استعمال املسلم يف ملبسه  -فيعىن -كون ىف اللبس وتعارفوا عليه يف لبسه فيما يتعلق بامللبس ان ما اعتاده املشر 

  ليماثل يف ملبسه ملبس املشركني فهذا يدخل ىف باب التشبه لعله . -يعىن

  -يضحك- أي علقتها حني  قلت لعله  " شكلتها "يقولوا عنها بالتعبري السوري  الشيخ :

  ك بالتشبه كالمك والشيخ كان استفساره عن املخالفة سائل آخر : انت االن ذكرت التشبه ختمت كالم

  ال هو بدأ حديثه باملخالفة مث انتهى بالتشبه  . الشيخ :



  لعلك تقصد باملخالفة الرتك وبالتشبه الفعل ؟؟ السائل :

  اقصد باملخالفة ايش قلت ؟ الشيخ :

  باملخالفة الرتك الرتك السائل :

الذى خيالف فعلهم . انا اردت من سؤايل وإال مؤاخذة هو توفري الوقت  الرتك؟؟ ال اقصد الفعل ،الفعل الشيخ :

عسى واىن قلت انفا اننا سنبقى هنا نصف ساعة فاردت ان اصل معك اىل موضوع العادة اجلارية اليوم يف بعض 

دة غري البالد االسالمية من االنطالق ىف الطرقات والدخول يف الصالة حسرا . اردت ان الفت النظر انه هذه عا

اسالمية وامنا هي  عادة اجنبية ، وحينئذ فان قيل بانه ال تشبه يف ذلك فاقل ما يقال انا علينا ان نقصد خمالفة 

( ان اليهود والنصارى ال الكفار فيما هم من عادام . والذى حيسم املوضوع قوله صلى اهللا عليه وسلم 

من االفعال االختيارية اليت لإلنسان قدرة و اختيار أال وكلنا يعلم ان الشيب ليس  يصبغون شعورهم فخالفوهم )

. فكما يشيب املسلم يشيب الكافر هذه حقيقة  (( ولن تجد لسنة اهللا تبديال ))يشيب ، سنة اهللا يف خلقه 

مشاهدة ،مع ذلك الرسول صلى اهللا عليه واله وسلم من اهتمامه بتكوين شخصية املسلم اهم فيما اذا شاب 

غ شيبه خمالفة لليهود. هنا ال يقال أنا تشبهت هذا الشيخ املسلم تشبه بذلك الشيخ الكافر ما يقال مثلى ان يصب

هذا، ألنه ليس من فعله وال من فعلي، ولكن هنا يأيت موضوع املخالفة والرسول صلى اهللا عليه واله وسلم يأمرنا 

اذا كان هناك عادة للكفار وحنن االن  بان خنالف الكفار يف شيبهم الذى هو ليس من صنعهم . واضح ؟ فاآلن

نضع بني يديك مثال عمليا لعلك تقتنع اوال به ، مث تقتدى بنا فيه ، فانت ترى االن اغلبنا يضع الساعة يف ميناه 

  والعادة ان توضع يف اليسرى ..عادة من هذه؟؟

  عادة من اوجد الساعة. السائل :

  من الذى اوجد هذه الساعة ؟ الشيخ :

  الظاهر اهل الكفر  السائل :

  سائل اخر : الظاهر والباطن 

هذه املشكلة .واحلقيقة يا استاذ ؟. هذا هو الظاهر  - يضحك-ال بس شوف التحفظ يقول الظاهر  الشيخ :

  واحلقيقة ؟؟

  وهي احلقيقة ان شاء اهللا . السائل :

ه اهللا يرمحه حتقيقا ال تعليقا ان شاء اهللا ال هذه بنفسرها ان شاء اهللا مثلما قال ابن تيمي - يضحك- الشيخ :

  اليس كذلك ؟



  بلى  السائل :

" اس اذن هذه الساعة نعىن الساعة اليدوية وال نتكلم عن الساعة اجلدارية اليت اهدها وبالتعبري السورى  الشيخ :

وية هذه ما نتكلم عن الساعة اجلدارية وامنا نتكلم عن الساعة اليد "شارملان"اهداها هارون الرشيد اىل  اهللا "

  اوجدها الكفار واعتادوا ان يضعوها يف مشائلهم ، فنحن االن نتقرب اىل اهللا بان نضعها يف امياننا. ملاذا ؟

ألننا نقول اذا كان الرسول صلى اهللا عليه واله وسلم يأمرنا ان خنالف الكفار يف شىء ليس من صنعنا افال 

ني ثالثة وبنحط ايش بأيدنا اليسرى ؟ هذا من صنعنا خنالفهم يف شيء هو من صنعنا .اه ، كل يوم نتوضأ مرت

  ولكن خنالفهم ألننا نستطيع ان نفعل هكذا ونتقرب اىل اهللا بذلك زلفى . وعلى ذلك فقس بارك اهللا فيك .

  وحنن ان شاء اهللا نتقرب من اآلن . السائل :

  جزاك اهللا خري هذا هو الظن بك . الشيخ :

  . ...سائل آخر : 

جيعلين اطمئن كثريا جبعلها باليمىن انه الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان حيب التيامن يف شأنه   والذى السائل :

  كله.

  هذا شيء اخر ، نعم. الشيخ :

  هذا مما يزيد االطمئنان السائل :

  .. هو كذلك .لكن حنن طرقنا هذا املوضوع كمثال للمخالفة . الشيخ :

  وانت نبهتنا عليه  السائل :

اهللا خري ، وانت ترى أهل العلم وطالب العلم واهل اجلهل من املسلمني مجيعا ال ينتبهون هلذه جزاك  الشيخ :

  النقطة وهى من فضائل شيخ االسالم ابن تيمية رمحه اهللا .

ولذلك مل يكن من عادة املسلمني اطالقا ان ميشوا ما اقول احدهم امنا اقول هم ان ميشوا كجماعة يف الطرقات 

ذا بعد ان استعمر الكفار بعض البالد االسالمية . والذى يعرف البالد االسالمية وقدر له ان حسرا امنا حدث ه

يطوف فيها جيد الفرق بني شعب استعمر وبني شعب مل يستعمر .االن انت عشت يف البالد السعودية ، البالد 

هنا وىف مصر مكتسح  السعودية ما قبل بضع سنني ما كنت ترى حاسرا، بينما احلسر يف البالد السورية و 

  الشباب.

  هو املتعارف عليه  السائل :

  ال . هو املتعارف عليه لو قيدت كالمك اليوم لوقفنا معك . الشيخ :



  اقصد اليوم  السائل :

  أي .. فقط حنن بصدد إنه هذا العرف من اين جاءنا ؟ الشيخ :

  مستورد  السائل :

الشاهد. البالد السعودية وال تؤاخذين الن الكالم بيجر كالم  من استعمار الكفار بارك اهللا فيك ،وهنا الشيخ :

البالد السعودية قبل استعمارها اليوم ما كان يعرف فيها هذه العادة اال بعد ان خالط السعوديون بسبب ان 

حبسن نية  -وبعضهم من اجل ان يتعلم بعض العلوم - فتحت امامهم االذونات للسفر اىل بالد الغرب وامريكا 

، بدأ احلسر ينتشر يف البالد السعودية . عندنا حنن يف دمشق انا رأيت ظاهرتني اثنتني  - مش مهم  - غريها او ب

غري احلسر . حنن يف سوريا استعمرنا استعمارا مع االسف مديدا طويال من فرنسا ، والبد قرأمت او مسعتم ،كانت 

 فلما ذهب الفرنسيون وجاءوا الربيطانيون ، املوضة يف الشباب حلق اللحية والشارب الن هذه عادة الفرنسني

  الربيطانيون يربون شوارم وحيلقون حلاهم فصارت الظاهرة هذه بني الشباب منتشرة .

صاروا حيلقون   - ويرمحك اهللا-اجلنود يف العهد الفرنسي كانوا حيلقون هلم بدون نظام ، فلما جاء الربيطان 

  هيك وخيلوا قليال هنا اشبه ما يكون بايش ؟ جلنودهم حالقة اجنليزية وهى حيلقون هلم

  بالقزع. السائل :

بالقزع. البالد هذه تأثرت بالتيارات الغربية  من قريب ومن بعيد وخيتلف ذلك بسيطرة االستعمار مباشرة  الشيخ :

كما   او بطريقة غري مباشرة لذلك فاحلسر هذه عادة اجنبية املسلمون من قبل كأمة كشعب ال يعرفون احلسر بل

ذكر الفقهاء املتأخرون يف كتبهم ان من كان ميشى يف الطريق حاسرا فشهادته مردودة ، كانوا يعتربونه خمال باملروءة 

فضال عمن يكون حليق اللحية فهذا ساقط ايش ؟  -وال مؤاخذة الن االرض ميكن مسكونة  - ، فضال عمن

ار وليس فقط عدم التشبه م ولذلك فالشيء الشهادة فالقصد: جيب حنن ان نالحظ قاعدة قصد خمالفة الكف

ان فيه بعض املشايخ يقولون ان هذه العادات  - وهذا على مسؤليته انا ما ادرى  - اىل ذكره اخونا ابو احلارث 

االمر فيها امر واسع، انا اقول بقوله هذا ولكن بقيد ان تكون عادة نابعة من نفس املسلمني اما ان تكون عادة 

فار وسببها هو استعمار الكفار االستعمار الوطين او الفكري فهذا يأيت هنا هذه القاعدة اهلامة مستوردة من الك

وكنت انا مجعت االحاديث اليت جاءت يف هذا الباب لدعم شرط من شروط  " خالفوا املشركني "اال وهى 

اال يشبه لباس الكفار .  حجاب املرأة املسلمة الذى هو  ان ال يشبه لباس الكفار ،حجاب املرأة املسلمة جيب

ومجعت يومئذ حنو اربعني حديثا فيها حتذير الرسول صلى اهللا عليه واله وسلم عن موافقة املشركني واحلض على 

هذا ميكن من االفاضة من  ( هدينا خالف هدى المشركين )خمالفتهم من ذلك قوله يف بعض مناسك احلج :  



اذن هذه نظام حياة املسلم يف االمور  الف هدى المشركين )( هدينا خنسيت االن .  - عرفات او مزدلفة 

. لذلك ما ارغب ملسلم وخباصة اذا كان من اخواننا طالب العلم ان  ( هدينا خالف هدى المشركين )العادية 

يتأثر باألجواء الىت يعيش فيها ،ألنه خنشى ان ال يقف ىف هذا عند حد ولو بشيء من التآويل اليت وقع فيها 

يشار اليهم بالبنان ام من اهل العلم يف بعض البالد االسالمية. مثال حلق اللحية مثال قد وجد عندنا  بعض من

  حيلقون حلاهم ، وجد فيهم من قال إن هذه عادة . - ىف دمشق وىف مصر ومشايخ االزهر ميكن تعرفون اكثرهم 


